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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Seiring dengan perkembangan jaman, maka kecanggihan teknologi pun 

semakin pesat, salah satunya adalah dengan adanya handphone. Pengguna 

handphone semakin meningkat setiap tahunnya. Namun perkembangan tersebut 

tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan tangan 

pada saat menggunakan handphone. Penggunaan handphone secara rutin sepanjang 

hari tanpa mementingkan kebersihan tangan. Hal ini dapat meningkatkan resiko 

kontaminasi bakteri pada permukaan handphone (Lee, dkk. 2013). 

Indonesia merupakan salah satu negara pengguna handphone terbesar di 

dunia. Berdasarkan data statistik yang di peroleh, pengguna telepon seluler (ponsel) 

di tanah air mencapai 371,4 juta pengguna atau 142 persen dari total populasi 

sebanyak 262 juta jiwa. Artinya, rata-rata setiap penduduk memakai 1,4 telepon 

seluler karena satu orang terkadang menggunakan 2-3 kartu telepon seluler. 

Sementara kaum urban Indonesia mencapai 55 persen dari total populasi. 

Dibandingkan dengan posisi pada Januari 2016, pengguna ponsel Indonesia lebih 

meningkat 14 persen (Databoks, 2017). 

Karena mudahnya penggunaan handphone dan banyaknya aplikasi 

tambahan beragam yang disediakan di dalamnya maka masyarakat sering 

menggunakan handphone untuk mempermudah kegiatan sehari-hari atau sekedar 

untuk hiburan tidak terkecuali mahasiswa. Tidak adanya larangan penggunaan 
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handphone pada saat di kampus maupun di kelas menjadi salah satu penyebab 

meningkatnya penggunaan handphone dikalangan mahasiswa. Namun, 

peningkatan penggunaan handphone tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran 

hygenitas penggunanya. Telepon genggam berpotensi berbahaya terhadap 

kesehatan dengan berperan sebagai pembawa dari sejumlah mikroorganisme yang 

hidup disetiap inci layar telepon genggam tersebut. Kebiasaan mencuci tangan 

jarang dilakukan ketika sesudah menggunakan hendpone, menjadi potensi 

penularan mikroba terbanyak (Dave & Shende, 2015). 

Menurut Amalia, dkk., (2015), handphone merupakan salah satu dari benda 

mati yang dapat menjadi tempat untuk terjadinya kontaminasi mikroorganisme 

yang merugikan. Mikroorganisme yang hidup bebas di alam sangat mudah untuk 

berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Perpindahan tersebut dapat 

menyebabkan mikroorganisme menempel pada benda apa saja sehingga dapat 

merusak atau menginfeksi apa saja yang ditempatinya. 

Permukaan layar handphone sangat rentan terhadap kontaminasi jamur. 

Purwani, Indah (2014) menyebutkan bahwa, faktor tumbuhnya jamur dapat 

disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti faktor kelembaban, temperatur dan 

cahaya. Menurut Travedi, dkk., (2011), para ahli mikrobiologi mengatakan bahwa 

kombinasi dari penanganan konstan dan panas yang dihasilkan oleh handphone 

menciptakan tempat berkembang biak utama bagi mikroorganisme yang biasanya 

ditemukan pada kulit manusia. Kulit orang dewasa memiliki luas permukaan sekitar 

2 m2 yang terus kontak dengan lingkungan sehingga mudah terkontaminasi oleh 

spesies mikroba sekitar 102 bakteri. 
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Nurlaela (2016) menyatakan dalam penelitian nya yang berjudul Pola 

Kuman Pada Ruang Publik, Ruang Pelayanan, dan Ruang Perawatan Rumah Sakit 

Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso bahwa 302 sampel yang terdiri dari 

specimen permukaan alat dan lingkungan rumah sakit ditemukan 129 sampel 

(42,715%) yang positif terdapat kuman. Jamur merupakan jenis kuman yang paling 

banyak terdapat pada lingkungan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso (98.450%). 

Sedangkan pada lantai ditemukannya kuman sebanyak 23 sampel (17,8%). 

Kemudian keyboard komputer 18 sampel (14,0%) dan tempat tidur 17 (13,2%). 

Jumlah koloni kuman terbanyak di ruang perawatan (46 sampel positif jamur) yaitu 

kursi dorong Ruang Dahlia I sebanyak 80 koloni, lantai IGD 50 koloni, tempat tidur 

Mawar II sebanyak 32 koloni, keyboard komputer Dahlia II 30 koloni, dan lantai 

Nusa Indah IV 30 koloni. Jumlah koloni kuman terbanyak di ruang pelayanan (70 

sampel positif) yaitu sebanyak 7 sampel terdapat jumlah kuman >100 koloni jamur 

yaitu pada Poli Saraf (tempat tidur, kursi pengunjung, keyboard komputer, gagang 

telpon, dan dinding), Poli Karyawan (keyboard komputer dan lantai). 

Jamur merupakan organisme mikroskopis yang berkembangbiak dengan 

menggunakan spora. Ukurannya yang mikroskopis menyebabkan spora dapat 

dengan mudah mengkontaminasi melalui udara dan dapat menempel di permukaan. 

Penelitian yang dilakukan Viegas, dkk., (2015), menemukan bahwa terdapat jamur 

mikroskopis yang ditemukan pada permukaan karpet hotel. Jenis jamur yang 

temukaan yaitu Aspergillus fumigatus dan Penicillium sp. 

Keberadaan jamur dapat menimbulkan efek bagi kesehatan manusia. 

Menurut Nurlaela (2016), efek kesehatan yang merugikan yang disebabkan jamur 
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adalah reaksi elergi, efek beracun dan iritasi, serta infeksi. Kehadiran pertumbuhan 

jamur tidak selalu menunjukkan bahwa orang yang hadir di daerah ini akan 

menunjukkan efek kesehatan yang merugikan. Risiko paparan tertentu dapat 

signifikan dalam jangka panjang, khususnya individu dengan kondisi kesehatan 

yang mendasarinya seperti asma, sistem imun, atau alergi. 

Dalam proses pembelajaran di kelas guru dapat menggunakan bahan ajar 

sebagai media untuk mempermudah siswa menerima pelajaran. Bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa 

bahan ajar tertulis maupun bahan ajar tidak tertulis Contoh bahan ajar tersebut 

adalah buku pelajaran, modul, handout, LKS, model atau maket, bahan ajar audio, 

poster, bahan ajar interaktif dan sebagainya (Majid, 2008). Dengan adanya bahan 

ajar berupa poster dapat memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan poster dalam proses pembelajaran diharapkan dapat menarik minat 

siswa serta dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan 

diri. Atas dasar itulah maka peneliti menggunakan bahan ajar berupa poster untuk 

siswa SMA Kelas X semester I materi “Jamur, ciri dan karakteristik, serta 

peranannya dalam kehidupan”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul : “Analisis Total Koloni Jamur Pada Permukaan 

Handphone Mahasiswa Sebagai Bahan Menyusun Sumber Belajar Materi 

Jamur, Ciri Dan Karakteristik, Serta Peranannya Di Kehidupan Pada Kelas 

X SMA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Berapakah jumlah total koloni jamur yang terdapat di permukaan 

handphone mahasiswa? 

2. Bagaimanakah sumber belajar yang dapat dikembangkan dari hasil 

penelitian tentang identifikasi total koloni jamur pada permukaan 

handphone milik mahasiswa dalam materi jamur, ciri dan karakteristik, 

serta peranannya di kehidupan pada kelas X SMA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui jumlah total koloni jamur yang terdapat pada 

permukaan handphone milik mahasiswa. 

2. Untuk mengembangkan sumber belajar dari hasil penelitian tentang 

identifikasi total koloni jamur pada permukaan handphone milik 

mahasiswa dalam materi jamur, ciri dan karakteristik, serta peranannya 

di kehidupan pada kelas X SMA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya: 
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1. Secara Teoritik 

 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk diterapkan pada mata 

pelajaran biologi SMA pada materi jamur, ciri dan karakteristik, serta 

peranannya pada kehidupan. Selain itu, bagi kalangan akademisi maupun 

masyarakat umum juga dapat digunakan sebagai informasi atau referensi untuk 

penelitian yang lebih lanjut terkait dengan identifikasi berbagai genus dari 

koloni jamur yang terdapat di permukaan handphone. 

2. Secara Praktis 

 

a. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada dinas kesehatan 

atau lembaga-lembaga yang terkait untuk tentang berbagai genus dari 

koloni jamur yang terdapat di permukaan handphone. 

b. Bagi Siswa 

 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa pada 

pelajaran biologi bab materi jamur, ciri dan karakteristik, serta peranannya 

pada kehidupan. 

c. Bagi Masyarakat 

 

Penelitian ini diharapkan dapat semakin memperkaya wawasan 

masyarakat terkait berbagai genus dari koloni jamur yang terdapat di 

permukaan handphone. 

1.5 Batasan Masalah 

 

1. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang yang berstatus aktif. 
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2. Sampel dalam penelitian ini adalah handphone dari mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang Prodi Pendidikan Biologi angkatan 

2012. 

3. Handphone yang digunakan adalah handphone layar sentuh. 

 

1.6 Definisi Istilah 

 

1. Jamur merupakan tanaman yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak 

bisa melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. 

Jamur hidup dengan cara mengambil zat-zat makanan seperti selulosa, 

glukosa, lignin, protein dan senyawa pati dari organisme lain. Di alam, 

zat-zat nutrisi tersebut biasanya telah tersedia dari proses pelapukan oleh 

aktivitas mikroorganisme (Parjimo, 2007; Djariah, 2001). 

2. Handphone merupakan sebuah alat atau perangkat komunikasi elektronik 

tanpa kabel. Sehingga alat ini dapat dibawa kemana-mana dan memiliki 

kemampuan dasar yang sama halnya dengan telepon konvensional 

saluran tetap (Irawan, 2013). 
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